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АНОТАЦІЯ
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Державна молодіжна політика в Україні» є
діяльність органів публічної влади в молодіжній сфері, їх взаємодія з громадським та бізнесовими
секторами. Програма дисципліни передбачає як подальшу діяльність здобувачів вищої освіти
засвоєння основних положень публічного управління, так й предметне вивчення основних
складових державної молодіжної політики в сучасних умовах.
В процесі вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти мають можливість засвоїти знання стосовно
глобального європейського, національного та місцевого рівнів молодіжної політики, застосування
міжсекторіального підходу, принципів та інструментів доказової молодіжної політики,
багаторівневого управління. Особливу увагу приділяється виробленню навичок застосування
отриманих знань в практичній діяльності в різних секторах публічної політики, що спрямовані на
забезпечення створення організаційних, правових, соціально-економічних умов для соціалізації
молоді.
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Дисципліна

вибіркова

Кількість кредитів / Кількість змістових модулів

4/1

Рік підготовки / Семестр

1-й / 2-й

Загальна кількість годин

120

Лекції / Практичні та семінарські / Контрольні заходи /
Самостійна робота, годин

16 / 16 / 4 / 84

Індивідуальне завдання, годин

12

Вид контролю

Диференційований залік

1. Мета навчальної дисципліни
Формування у здобувачів вищої освіти знань ефективного впровадження державної
молодіжної політики; визначення основних ідей, принципів, заходів політики, шляхів соціального
становлення та розвитку молоді; вмінь аналізувати закономірності і основні тенденції державної
молодіжної політики, обирати ефективні механізми реалізації державної молодіжної політики:
ЗК 1, 4, 5, 7, 8; СК 1, 2, 7, 10, 11.
2. Очікувані результати навчання та оцінювання їх досягнення

Результат навчання за дисципліною
1.
Продемонструвати
розуміння
сутності
державної молодіжної політики
2. Продемонструвати здатність застосовувати
норми державної молодіжної політики до
конкретних суспільних відносин.
3. Продемонструвати
навички організації
виконання, використання і додержання норм
державної молодіжної політики її суб’єктами.
4. Продемонструвати навички підготовки
проєктів документів для органів державної влади
та місцевого самоврядування з питань державної
молодіжної політики.
5. Продемонструвати здатність формулювати
власне бачення моделі державної молодіжної
політики в Україні, визначати перспективи її
розвитку та механізму реалізації; готувати
рекомендації, що сприятимуть підвищенню участі
молодіжних об’єднань у державотворчих
процесах України.

Оцінювання результату
Тестування під час підсумкового контролю
Оцінювання під час проведення практичних
занять на основі аналізу конкретної ситуації.
Оцінювання під час проведення практичних
занять на основі аналізу конкретної ситуації.
Оцінювання під час виконання практичного
завдання з підготовки проєкту конкретного
документу.

Презентація і захист результатів виконання
контрольної роботи.

3. Зміст дисципліни
Тема 1. Сутність державної молодіжної політики
Молодь як суб’єкт та об’єкт молодіжної політики. Концептуальні засади молодіжної
політики. Зміст молодіжної політики. Принципи молодіжної політики. Інструменти молодіжної
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політики. Характеристика ефективної та результативної молодіжної політики. Молодіжна робота в
контексті молодіжної політики.
Тема 2. Молодіжний вимір діяльності ООН
Стратегічні та програмні документи ООН з питань молоді. Інституційний аспект діяльності
ООН у молодіжній сфері. Основні інструменти молодіжної політики ООН.
Тема 3. Молодіжна політика Ради Європи
Концептуальні документи молодіжної політики Ради Європи. Інфраструктура молодіжної
політики та молодіжної роботи. Механізм спільного управління. Співпраця Ради Європи та України
у молодіжній сфері.
Тема 4. Державна політика у молодіжній сфері України: концептуальні засади
Ґенеза концептуальних положень молодіжної політики в Україні. Стратегічне бачення
сучасної молодіжної політики в Україні. Основні засади програмотворення у молодіжній сфері.
Основні напрями формування та реалізації молодіжної політики в Україні.
Тема 5. Нормативно-правова база державної молодіжної політики в Україні
Історія розвитку молодіжного законодавства в Україні. Сучасний стан нормативноправового забезпечення публічної політики в молодіжній сфері. Основні напрямки удосконалення
нормативно-правової бази молодіжної політики в Україні.
Тема 6. Інституційне забезпечення державної молодіжної політики в Україні
Інфраструктура сучасної молодіжної політики в Україні. Органи публічного управління в
молодіжній сфері. Державні, комунальні, громадські та комерційні структури молодіжного
спрямування. Вплив децентралізації на інституціональну складову молодіжної політики. Роль
громадських організацій в формуванні та реалізації молодіжної політики.
Тема 7. Інструменти державної молодіжної політики в Україні
Державний, регіональний та місцевий рівень як суб’єкти застосування інструментів
молодіжної політики. Молодіжна програма. Молодіжний центр. Консультативно-дорадчі органи.
4. Передумови вивчення дисципліни
Передумовами для вивчення дисципліни є такі обов’язкові дисципліни: Публічна політика;
Право в публічному управлінні; Публічна служба; Євроінтеграція, міжнародне публічне управління
та безпека; Місцеве самоврядування в системі публічного управління; Публічне управління в
соціально-гуманітарній сфері; Технології електронного урядування.
5. Політики курсу
Під час вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти мають дотримуватися Кодексу
академічної доброчесності ДРІДУ НАДУ, графіку відвідування занять та термінів виконання робіт
поточного та підсумкового контролю.
6. Теми практичних занять
Назва теми
Нормативно-правова база державної молодіжної політики в Україні
Інституційне забезпечення та інструменти державної молодіжної політики в
Україні

Кількість годин /
макс. балів / %
від підсумкової
оцінки
4 100 (5%)
4 100 (5%)
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7. Теми семінарських занять
Кількість годин/
макс. балів / %
від підсумкової
оцінки
4 100 (5 %)
4 100 (5 %)

Назва теми / вимоги щодо оцінювання
Сутність державної молодіжної політики
Державна політика у молодіжній сфері України: концептуальні засади
8. Самостійна робота
Назва теми
Сутність державної молодіжної політики
Молодіжний вимір діяльності ООН
Молодіжна політика Ради Європи
Державна політика у молодіжній сфері України: концептуальні засади
Нормативно-правова база державної молодіжної політики в Україні
Інституційне забезпечення державної молодіжної політики в Україні
Інструменти державної молодіжної політики в Україні
Усього годин
9. Індивідуальне завдання
Тема
Завдання
Особливості
Здобувач вищої освіти має на основі застосування
реалізації
міжнародних, національних та місцевих
державної
нормативно-правових актів проаналізувати стан
молодіжної
участі органу влади у вирішенні певного напряму
політики в
процесу соціалізації молоді, визначити позитивні та
територіальній негативні моменти та запропонувати практичні
громаді
кроки для покращення ситуації та втілення у життя.
(районі,
регіоні)

Кількість годин
14
10
10
14
14
12
14
88

Критерії оцінювання
Знання нормативноправової бази (30%),
повнота аналізу
конкретної ситуації
(30%), самостійні
пропозиції щодо
напрямів покращення
ситуації (40%)

10. Методи контролю та розподіл балів, які отримують здобувачі вищої світи
Підсумкова оцінка з дисципліни «Державна молодіжна політика в Україні» складається з
отриманого відсотку балів за результатами поточного контролю та підсумкового контролю.
Поточний контроль здійснюється за результатами участі в дискусіях та обговореннях
проблемного навчального матеріалу та за результатами виконання та захисту індивідуального
завдання, а саме:
30 % балів – за активність у опануванні навчального матеріалу та присутність не менш
ніж 80 % навчальних занять;
40 % балів – за виконання та захисту індивідуального завдання (есе).
Підсумковий контроль 30 % балів – диференційований залік (комп’ютерне тестування).
Шкала оцінювання
Рейтингова шкала

Інституційна шкала

90 – 100

відмінно

75-89

добре

60-74

задовільно

0-59

незадовільно
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11. Методичне забезпечення
(бібліотека, е-банк навчально-методичних видань)
1.
Бородін Є. І. Державна молодіжна політика в Україні: загальні засади формування та
реалізації : навч. посіб. Дніпро : Грані, 2018. 120 с.
2.
Бородін Є. І. Державна молодіжна політика в Україні: загальні засади формування та
реалізації : навч. посіб. – 2-ге вид. Дніпро : Грані, 2019. 176 с.
12. Базова література
(бібліотека та е-банк навчально-методичних видань)
1.
Державна молодіжна політика в Україні : довідн. термінів та понять законодавства /
авт.-упоряд. Є. І. Бородін. 3-є вид. доп. і перероб. Дніпропетровськ : Днепррост, 2006. 347 с.
2.
Державна молодіжна політика в Україні : словн. термінів норм.-прав. актів / авт.упоряд. Є. І. Бородін. Дніпропетровськ : Герда, 2002. 337 с.
3.
Державна молодіжна політика в Україні: механізм формування та реалізації /
Є. І. Бородін (кер. ав. кол.), Ю. В. Борисова [та ін.]. Дніпропетровськ : «Днепррост», 2006. 104 с.
4.
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні»: історичний нарис та постатейні матеріали / Є. І. Бородін, Міністерство України у справах
сім’ї, молоді та спорту. Київ, 2009. 507 с.
1.
2.
3.
4.
5.

13. Інформаційні ресурси
Верховна Рада України https://rada.gov.ua/
Кабінет Міністрів України https://www.kmu.gov.ua/
Президент України https://www.president.gov.ua/
Міністерство молоді та спорту України http://dsmsu.gov.ua
Державний інститут сімейної та молодіжної політики https://dismp.gov.ua/

